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Seijst 1995. - Dl.25 ZEIST IN DE BAN VAN DE BELGISCHE OPSTAND Met de vorming van de eerste Benelux door het Wener Congres in1814/1815 was de kiem gelegd voor de Belgische Opstand in 1830.Het in de jaren 1829 en 1830 toegenomen verzet van de Belgen, dietegen hun zin bij het Noorden waren gevoegd, groeide op 25augustus 1830 uit tot een ware revolutie. Prins Frederik werdonmiddellijk door zijn vader met een leger naar de ZuideHjkeNederlanden gestuurd om de rust te herstellen.Daarvoor waren paarden nodig en ook Zeist moest een steentjebijdragen in het vervoer van de troepen. De Gouverneur van deprovincie Utrecht schreef op 31 augustus 1830 de burgemeester vanZ^ist, die tevens burgemeester van Driebergen en Sterkenburg was,ervoor te zorgen dat de volgende dag, 's avonds 6 uur op hetVreeburg te Utrecht aanwezig zou zijn een getal van dertig wagens,ieder met een voerman en twee paarden, om te strekken tot

vervoerder troepen naar Antwerpen. De burgemeester werd daarvoorpersoonlijk verantwoordelijk gesteld. Deze nam blijkbaar het zekerevoor het onzekere, want in het gemeentearchief zit achter de briefvan de Gouverneur een lijstje met 32 namen van mensen, dieaangeschreven werden om te zorgen voor een wagen, voerman enpaarden. De missie van prins Frederik was overigens van korte duur, want hijmoest na vier dagen Brussel al ontruimen. Daarna kwam de mobilisatie van de troepen volledig op gang. Op31 augustus kreeg de burgemeester het verzoek de miliciens-verlof-gangers onverwijld op te roepen zich op 2 september 1830 temelden aan het voormalig Paleis aan de Witte Vrouwenstraat teUtrecht, de huidige Universiteitsbibliotheek. Verlofgangers die doorziekte waren verhinderd, moesten worden onderzocht. Wanneer ergeen gevaar was dat de ongesteldheid of het gebrek daardoor zoutoenemen, moesten zij worden opgenomen in het militair

hospitaal.Op 30 september 1830 werden de miliciens van de reservelichtingen1829 en 1830 opgeroepen.























Seijst 1995. - Dl.25 We hebben gezien hoe het thuisfront reageerde op de buitengewoneomstandigheden. Maar hoe ging het aan het echte front?Een legendarische heldendaad uit de vaderlandse geschiedenis wasde aktie 'Dan Hever de lucht in' van J.CJ. van Speyk, op 5 februari1831. Het schip raakte in de haven van Antwerpen op drift enkwam bij een kade terecht, waarop een menigte woedende Belgenhet dreigde in te nemen. Van Speyk weigerde zich over te geven enging met een brandende sigaar het kruitruim binnen. Bij de explosiedie volgde werd het grootste gedeelte der opvarenden gedood, maarde eer van Nederland was gered. Een andere mijlpaal was de 'Tiendaagse veldtocht' van 3 tot 12augustus 1831, waarbij enkele overtuigende militaire successenwerden behaald. Maar het effect van de overwinning ging spoedigverloren, toen Franse troepen de zuidelijke grens overtrokken,waarna het Nederlandse leger zich

haastig terugtrok. Grote veldsla-gen waren er in de komende jaren niet meer, mogelijk wel scher-mutselingen in het grensgebied. Op een nominatieve staat van maart 1832 staan de namen van drieoverleden Zeistenaren. Het waren Jan de Gooijer, schutter, overle-den in het hospitaal in Den Haag, en schutter Jan Vermeulen enkorporaal B. Wisman, beiden overleden op de ziekenzaal in Bergenop Zoom. Het is overigens niet zeker of het overlijden een gevolgwas van oorlogshandelingen. Bij K.B. van 5 april 1832 nr. 82 werd eervol ontslag verleend aanmr. ridder A.C.G. van Rappard als kapitein bij het 3e Bataljon vande Afdeling Mobiele Utrechtse Schutterij. De commandant van het3e Bataljon stuurde op 18 juli 1832 aan de burgemeester van Zeisthet Metalen Kruis voor Vrijwilligers met dito lint met verzoek hette willen uitreiken aan de heer Van Rappard, ontvanger van Drie-bergen en Doom, wegens bewijs van aandenken, als

hebbendedeelgenomen aan de krijgsverrichtingen in 1830/1831. Deze onder-scheiding was door de koning ingesteld bij K.B. van 12 september1831.In augustus 1834 kwam voor de Zeistenaren een eind aan de 12









Seijst 1995. - Dl.25 'Dit zijn de paaskoelen van Schipper' Slager P. Schipper voor zijnwinkel Ds. Nahuyslaan 2 (particuliere collectie). Hoe het zij, in de middeleeuwen ging het feest gepaard met veeluiterlijk vertoon. Jonge mannen met vedel en trommel liepen vooropin de stoet, gevolgd door de trotse bezitter van de uitgelezenprijsos. Het feest werd georganiseerd door het slagersgilde, zoalsook blijkt uit het volgende gedicht van Jacob Cats behorende bijeen afbeelding van een paasos, voorafgegaan door een trommel- enfluitspeler, begeleid door een man met een glas wijn in de hand engevolgd door een man met een bijl: 'De ffldos gaat daar heen, versierd met rozenkransen, Men hoort de trommel slaan, men ziet de Idnders dansen; , Hij schuimbekt van de wijn en pruist van enkel vet, Maar peijst niet aan de bijl, die op hem is gewet. Hoe menig is er trots en gaat daar moedig pronken, 16



























Seijst 1995. - Dl.25 volgende rekest in bij de koning. 'Aan Zijne Majesteit den Koning. Geven reverentelijk te kermen 1 ° Georg Rieder - pottebakker, 2° Joseph Rieder - steenhouwer, 3 &quot; Joseph Walter - steenhouwer en 4° Franz Schleer - kuiper, gewoond hebbende de drie eerste supplianten te Heimbach, en de laatste suppliant te Henblinger in het Groot Hertogdom Baden. Dat de eerste suppliant met zijn vrouw, twee zoonen en twee dochters. De tweede suppliant met zijn vrouw, zijne aanbehuwd moeder, twee zoonen en drie dochters, zoo in dit als vorig huwelijk van zijne huisvrouw verwekt. De derde suppliant met zijn vrouw, een zoon en twee dochters en de vierde suppliant met zijn vrouw, een zoon en een dochter, na te hebben bekomen behoorlijke paspoorten, derzelver vaderland verlaten hebbende, met oogmerk om zich naar America te begeeven, hier te lande zijn gearriveert, en aldaar kennis hebben bekomen van de

ongunstige berichten, welken waren bekomen met opzicht van de te leur stelling zoo bij veele humier landgenooten als andere buitenlanders ondervonden, zoo wel met betrekking tot de wijs van hun transport naar America als huime behandeling aldaar. Zulks hun supplianten heeft doen bedagt zijn, of het voor hun niet beter gerade zoude wezen hun eerstgemelde plan te laten varen en zoo mogelijk hun verblijf in Europa te blijven houden. Dat de supplianten niet behooren onder de zoodanigen welken door absolute armoede verpligt zijn geworden hunne haardsteeden te verlaaten, maar door den Goddelijken Zegen noch gelukkig genoeg zijn - eenig vermogen voor zich behouden te hebben en alzoo allen uit eene zorg om zulks niet geheel te verliezen en eindelijk zich tot den bedelzak gebragt te zien, vermits de ongelukkige toestand waarin het grootst gedeelte der ingezetenen van de meeste Duitsche landen zich bevinden, tot het

bovengemelde besluit zijn gekomen. Dat bovendien behalven het ambagt dat ieder der supplianten in het bijzonder kan exerceeren, zij allen ook al wat tot den landbouw behoord niet minder kundig zijn, en vooral ook, voor zoo ver dit laatste 29





Seijst 1995. - Dl.25 Petrus Judocus van Oosthuyse (1763-1818). Olieverf door J. de Loose, 1818.(Foto Iconografisch Bureau,'s Gravenhage / collectie Gemeentearchief Zeist) 31







Seijst 1995. - Dl.25 moerbeibomen en de zijdeteeh in Noord-Brabant. Koning Willem 1wilde persoonlijk in deze onderneming deelnemen. Op grond vanproeven in Gelderland werd verwacht dat men in de andere provinciesook met succes zijdeteelt kon uitoefenen. Op 21 augustus 1830 kreeghet gemeentebestuur van de gouverneur het bericht dat Zeist door deconmiissie van landbouw was aangewezen als een gemeente waar opuitgebreide schaal de witte moerbeiboom kon worden aangeplant. VanBern had reeds eerder getoond belangstelling te hebben. 'In het bezit vantamelijk uitgestrekte zandgronden, ten deele reeds met aanzienlijke dennebosschenbezet, zou ik tot zulk een proef in de beste gelegenheid zijn en daar toe welinclineren uwe verzekering dat ook in hooge ligte zandgronden dezen Boom welwelig tiert, spoord mij daar toe te meerder aan, terwijl eindelijk in mijne kwaliteitals Burgemeester van de Gemeenten Zeist

en Driebergen, mij de welvaart vandeze Gemeenten zeer ter harte gaal en ik daar door tevens het voorbeeld zougeven /.../'. Waarschijnlijk is het uitbreken van de Belgische opstand er deoorzaak van dat over dit initiatief verder niets meer wordt vernomen. Heideontgimiing als middel tot bestrijding van de werkloosheid was voorde gemeenteraad een belangrijk motief om gunstig te adviseren op hetverzoek van Bernardus Stoop aan de koning om heide in erfpacht temogen ontvangen. 'Aangezien de Heer Stoop geen ander doel met deze heideheeft dan door ontginning en beplanting van denzelven de behoeftigen werk teverschaffen, hetgeen in deze streken, vooral des winters, van het grootste belangis, om den lediggang en daardoor toenemende armoede voor te komen', zostelde de raad in zijn vergadering op 19 mei 1830. Bij een ander verzoekom uitgifte door de Domeinen van heidegronden in erfpacht wilde

hetgemeentebestuur bepaald zien dat de ontginner geen daghuurderswomngenzou mogen bouwen, want daardoor zou de armoede kunnen toenemen. In1829 wordt melding gemaakt van een toename van het aantal armen,omdat veel arme gezimien elders gedwongen werden te vertrekken. Zijbouwden dan op de heide in de omgeving van Austerlitz hutten om daarin te wonen. De koning stuurde het rekest om advies naar de minister vanBinnenlandse Zaken, die op zijn beurt naar gedeputeerde staten van 34













Seijst 1995. - Dl.25 Er was ook geduchte concurrentie. De rijke Margaretha de Jong, weduwevan P.J. van Oosthuyse, liet in 1834 op ongeveer 250 meter afstand vande Zwitsersekade op de kruising van de Woudenbergseweg met dehuidige Krakelingweg, juist tegenover de eveneens in dat jaar gebouwdetolgaarders woning, de herberg 'De Nieuwe Krakeling' bouwen. Zij wasook eigenaresse van de 'Herberg alwaar de Krakeling uithangt' (1804). In1839 wordt Bart Blaauwendraat als herbergier vermeld. Mogelijk dat hijreeds in 1834 de nieuwe herberg heeft betrokken. Hij was daarnaast ooklandbouwer. Zijn dochter Geertje, die na hem op 'De Nieuwe Krakeling'woonde, staat tien jaar later in het bevolkingsregister alleen vermeld alslandbouwster. 'De Nieuwe Krakeling' was toen zeker geen herberg meer.De weduwe Van Oosthuyse moest voor haar herberg 'De NieuweKrakeling' 54 gulden belasting betalen (het tarief voor klasse 27).

Hethuis waar Juliana Steinmann haar tapperij in dreef, werd aangeslagenvoor slechts 9 gulden. Peter Horst en Peter Maijer waren elk eigenaar van een huisje en eenstuk land daarnaast gelegen aan de Zwitsersekade. Zowel hun bouwlandals hun huizen waren op het laagste niveau geklasseerd. De grootte vanhun eigendom bedroeg bijna 94 roeden respectievelijk ruim 57 roeden.Opgemerkt dient te worden dat de namen van Peter Horst, in het DuitsHurst geheten, en van Peter Maijer, ook geschreven als Meijer, niet inhet rekest aan de koning van 1817 voorkwamen. Uit de overlijdensaktevan Maijer blijkt dat hij geen geen zoon was van Juliana Steinmann. Inhet rekest werden ook geen aangehuwden vermeld, behalve deschoonmoeder van Joseph Riether. De minister antwoordde de koning op 20 augustus 1817 als volgt: 'UweMajesteit renvoyeerde bij apostillaire dispositie van den 29 Junij 1817 UF aan mij om consideratien en

advies een request van Georg Rieder C.S.,laatst inwoners van het Groot Hertogdom Baden, doch met oogmerk, omnaar America te vertrekken, hun land hebbende verlaten, zich thans teZeijst bevindende, welk request inhoudt het verzoek om permissie vanzich met hunne Huisgeziimen in dit Rijk te mogen nederzetten, en dat hetGemeentebestuur van Zeist, waar ter plaatse zij zich ter bebouwing van 40





Seijst 1995. - Dl.25 lijkheid te kunnen berekenen, dat de Requestranten, verre van hunoogmerk te zullen bereiken, veel eer het weinige, dat zij nu nog bezitten,erbij inschieten, en eindelijk ten grooten bezware van de Armenfondsenverstrekken zullen, stellen mij dan ook bij de mededeling der voorsch.informatien voor, om Uwer Majesteits aandacht op deze, naar hunoordeel waarschijnlijke gevolgen te willen verzoeken, en op grond daarvan eene ongunstige dispositie te proponeren. Hoe wigtig de voorsz. bedenkingen ook mogen schijnen, en, uit hetbelang der Zeister Armenfondsen beschouwd inderdaad ook mogen zijn,zoude ik evenwel niet dan met weerzin kunnen besluiten, om op diegronden alleen tot eene weering van de Requestranten van hetgrondgebied van dezen Staat, (hetgeen toch in effecte het geval zijnzoude, wijl zij overal elders gelijke difficulteiten als te Zeist zouden tewachten hebben) te adviseren. Gedeputeerde

Staten mogen het op grond van vroegere voorbeelden voorwaarschijnlijk stellen, dat de uitslag der onderneming van bebouwing nietaan de verwachting der Requestranten zal beantwoorden, men kan ditevenwel intusschen nog verre van de zekerheid beschouwen, daar het tochook niet aan voorbeelden ontbreekt, dat streken heidegrond, welkeevenweinig in de nabijheid van bevaarbare kanalen of andere waterengelegen waren, niettemin tot vruchtbare Landen zijn gemaakt, en alles tendeze toch veel van de wijze, waarop en de Personen, door welkenondernomen wordt, kan afhangen. Hoe het ook zij, het voornemen om zich in eene barre heide tervruchtbaarmaaking van dezelve nederzetten, zonder daar aan eenige deminste onereuse conditien te verbinden, komt mij voor te veelaanmoediging te verdienen, en, wanneer men het beschouwt als eenmiddel, waardoor deze te leur gestelde Lieden beproeven willen, om zichtot

betere omstandigheden te brengen, van de zijde van medelijden enraenschelijkheid te veel deelneming te verwekken, dan dat men niet overmogelijke, doch hoogstonzekere bezwaren eeniger mate zoude heenstappen. 42



Seijst 1995. - Dl.25 Daar het intusschen van den anderen kant ook niet van de Regering vanZeist zonder hardigheid zoude kunnen gevergd worden om dezevreemdelingen, welke zich tegen haar gevoelen als het ware, enniettegenstaande de voordragt van alle berekende bezwaren daartegen,onder haare Jurisdictie vestigen zullen, uit hare reeds ongunstigearmenfondsen te alimenteren, met verkorting van haare overigeIngezetenen, zoude ik het gepast vinden, dat de admissie niet anderswierd verleend, dan onder de bepaling, dat de Requestranten of dehumien ninmier op eenige armenfondsen of publieke ondersteuning hoeook genaamd te Zeist zullen kuimen aanspraak maken, waardoor devoorsz. Regering dan aan hare voorname bedenkingen zal te gemoetgekomen zien. Het is onder deze speciale bijvoeging, dat ik derhalven vermeen UweMajesteit tot eene gunstige dispositie te moeten adviseren.' De koning nam het advies van

de minister over. Het besluit van dekoning van 23 augustus 1817 luidde dan ook: 'Wij Willem [...] op deRekeste van George Rieder CS. laatst inwoners van het GrootHertogdom Baden, doch met het oogmerk om naar Amerika te vertrekkenhun land hebbende verlaten, zich thans te Zeist bevindende, enverzoekende pennissie om zich met hunne huisgezinnen in het Rijk temogen nederzetten en dat het Gemeentebestuur van Zeist waar zij zich terbebouwing van woeste heidegronden zouden willen vestigen, wordeaangeschreven om zich niet tegen die inwoning te verzetten;Gezien het rapport [...]. Hebbende goedgevonden en verstaan het verzoek der suppliantentoetestaan onder bepaling dat zij of de hunnen nimmer op eenigearmenfondsen of publieke ondersteuning hoe ook genaamd te Zeist zullenkunnen aanspraak maken; Zullende ons van den toestand der Supplianten,na verloop van zes maand, rapport moeten worden gedaan.' Zo

mochten Georg Riether en consorten zich toch in de gemeente Zeistvestigen om te proberen de heide te ontgiimen, maar wel onder devoorwaarde dat niemand van hen ooit aanspraak op onderstand zoukumien maken. Het risico van deze hachelijke onderneming werd totaal 43









Seijst 1995. - Dl.25 zullen kunnen komen.' * Gebleven of teruggekeerd is in ieder geval wel Joseph Riether met zijn vrouw Juliana Steinmann. Het moge duidelijk geworden zijn dat mondelinge overleveringen, dezogenaamde oral history, en kranteberichten op zich niet de meest be-trouwbare bronnen voor de geschiedschrijving zijn. Raadpleging van degeschreven bronnen, uiteraard alleen indien aanwezig, kan niet achter-wege worden gelaten. Opmerking * Onderzoek in het archief van het Bedelaarsgesticht te Hoorn, dat zichop het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem bevindt, heeft helaasniets opgeleverd daar uit genoemde periode slechts een gering aantalarchiefstukken bewaard is gebleven. Bronnen -  Archief van de Staatssecretarie, 1813-1840, inv.m. 470; AlgemeenRijksarchief te 's-Gravenhage -  Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs. 101, 102, 136, 138,139, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 156, 297-299, 300, 301,

435, 436,449, 543, 554, 684, 702, 723, 724, 729 en 730; GemeentearchiefZeist -  Archief van de Sint Joseph-parochie te Zeist, 'Status MortuorumStationis Zeyst' -  Archief van notaris mr. H.A.R. Vosmaer, inv.m. Z002a003 (acten° 209); Rijksarchief Utrecht - Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken 1870 en 1888;Gemeentearchief Zeist - J. Buis, Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, p. 393-395,Utrecht 1985 -  H.T. Colenbrander, Willem I koning der Nederlanden, tweede deel1815-1830, Amsterdam 1935 47





Seijst 1995. - Dl.25 administratie en verzendkosten worden overgemaakt naar de Postbankrek. nr. 3840383 of naar de Rabobank nr. 3752.78362 t.n.v. Van dePoll-Stichting Zeist. JAARVERSLAG 1994 In het verslagjaar 1994 vergaderde het Dagelijks Bestuur zeven keer;extra tijd moest worden vrijgemaakt voor het bespreken van dewenselijkheid van statutenwijziging, bedoeld om de huidige statuten, diedateren van 1951, aan te passen aan de actualiteit. In het eerste halfjaarvan 1995 hoopt het bestuur daarover nadere informatie te kunnenverstrekken. De Raad van Beheer hield de jaarlijkse vergadering op 23 maart. De heerHeyning nam, na tien jaar het secretariaat te hebben verzorgd, afscheidvan het bestuur. De voorzitter overhandigde hem een welverdiendeattentie. In de vacature werd benoemd mw. J. Verbeek-Stapensea. Dankzij degastvrijheid van het gemeentebestuur kwam de Raad van Beheer bijeen inde Raadszaal van het

gemeentehuis. In de Raad van Beheer werd wethouder van Halteren opgevolgd doorWethouder van Apeldoorn. Op 25 november was de Van de Poll-Stichting opnieuw te gast in hetgemeentehuis van Zeist. In de Raadszaal werd toen het boek Degemeenteraad van Zeist, 1851-1976 gepresenteerd. Verder moet helaas worden vermeld dat de heer K. Scharten, lid van deRaad van Beheer, op 5 februari 1994, bijna 90 jaar oud, is overleden. 49



Seijst 1995. - Dl.25 De erkentelijkheid van het bestuur gaat ook dit jaar weer uit naar allevrijwilligers in de diverse contmissies, waaronder het archief. Zij makendat binnen het kader van onze stichting veel werk wordt verzet. De plaatselijke pers zorgde weer voor de onmisbare publiciteit; rond hetverschijnen van het boek over de gemeenteraad toonde ook een landelijkochtendblad belangstelling. Aan het eind van 1994 bedroeg het aantal donateurs circa 800. Tot onze spijt liet de heer Boekhoven, die als burgemeester van Zeistingevolge art. 3 van de statuten het voorzitterschap bekleedde, hetdagelijkse bestuur in het najaar weten dat hij niet langer deze functie konblijven vervullen. Vanaf 11 oktober heeft daarom de vice-voorzitter deleiding overgenomen. De Van de Poll-Stichting is de heer Boekhovenveel dank verschuldigd voor zijn aan haar bestede energie en tijd. Het dagelijks bestuur bestond op 31-12-1994 uit de volgende

leden: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Tweede secretaris Tweede penningmeester Lid vacature mr.dr. A.A.H. Stolk Mw.J. Verbeek-Stapensea C.E.G. ten Houte de Lange mr.dr. J. Meerdink R.P.M. Rhoen drs. Th.G.M Ruijs 50





Seijst 1995. - Dl.25 NIEUWE DONATEURS Stand begin mei -  laatste stand: 802 - aanmeldingen: 19 -  opzeggingen/overleden: 6 -  aantal donateurs: 815 De heer Th.F.G. Tissot van Patot. Wilhelminalaan 29 De heer G. v.d. Haar, J.P. Heijelaan 13 Mw. A.A. ten Doesschate-Ameling, Couwenlioven 9005 De heer C. v.d. Linden, Beukenlaan 71, Grootebroek De heer G. v.d. Vliet, Chopinrode 10, Zoetemieer Fam. M.P. Pijlman, Oude Postweg 90, Austerlitz De heer ir. A.J.M. Lisman, Honieruslaan 2 De heer J.C. Doyer, Oranje Nassaulaan 36 De heer J.W. Rameijer. Slotlaan 229' De heer E.C.B.M, de Groot, Marie Curieweg 8, de Bilt De heer C. v.d. Burg, Regentes.selaan 3 De heer B. Schreuder, Duinweg 12', Bosch en Duin Mw. A. Seldenrijk, Oude Postweg 41, Austerlitz De heer D.R. Gorter, Nijenheim 9817 De heer P.J. v.d.Werff, Hermelijnlaan 24, Den Dolder Mw. A.E. Elsinga, Couwenhoven 5308 De heer M.W. Keyzer,

Homeruslaan 17 Mw. G.J.P. de Vries-Goudkamp, Schooldwarsweg 29, Austerlitz Mw. C.M.A. Kuster-Stipdonk, Cornelis Schellingerlaan 37 Aanmeldingen van nieuwe donateurs, mutaties etc. kumien gestuurdworden naar: Zeister Historisch Genootschap, 'Van de Poll-Stichting&quot;,Postbus 342, 3700 AH Zeist. 52









Seijst 1995. - Dl.25 koning is gedateerd 16 april. Bij het renvooi waarbij de voornaamHendrik werd doorgehaald en vervangen door Willem Frederik isgeen datum geplaatst. Het is niet uitgesloten dat het renvooi tussen31 maart en 16 april werd geplaatst. De secretaris van het kabinet van de koning stuurde het rekest vanVan Ee op 23 april uit Brussel om advies naar de minister vanBinnenlandse Zaken en Waterstaat, P.C.G. ridder de Coninck. Dielegde het weer om advies voor aan de gouverneur van de provincieUtrecht, J.M. baron van Tuyll van Serooskerke. De gouverneurstuurde op zijn beurt het rekest om advies naar de schout vanZeist. De gouverneur schreef: 'Ik verzoek U Ed. mij, onder terugzending vanhetzelve omtrent de rekwestrant en zijne huisvrouw te berigten, zoo metopzicht tot de achting welke zij genieten, als andere bijzonderheden,welken in dit geval in aanmerking kunnen komen, terwijl ik voornamelijkzal dienen

te worden onderrigt, of het de voorsz- rekwestranten in hunberoep wel gaat, zoodanig dat zij hunne huishouding op eene redelijkewijze kunnen onderhouden.' De schout antwoordde op 7 mei: Ter beantwoording van N° 6, in dato4 Mei 1821, dient, dat Nicolaas van Ee, wonerule te Zeijst, op eeneeerlijke wijze, schoon armoedig in de behoefte van zijn talrijk huisgezintracht te voorzien; hij verdient des zomers als daglooner 65 centen en deswinters 55 centen daags. Is door zijne jaren en arbeid reeds stijf; zijnevrouw verdiende nog al wat met het spinnewiel, maar dit is nu ook minderdoor huisselijke druktens; zoo ver mij bekend is, staan dezelve vooreerlijke menschen bekend en verdienen een gunstige voorspraak.Met terugzending van het rekwest, vermeene hiermede Uw Hoog Wel Geb.bedoeling te hebben voldaan.' Dat Van Ee altijd arm is geweest, blijkt uit de omslag van dedorpslasten. Zowel in 1808, als in 1809 en 1810 staat bij

zijnnaam 'Nihil' vermeld. 56



Seijst 1995. - Dl.25 De minister adviseerde op 16 juni de koning: 'Het behaagde UweMajesteit bij apostille van den 23 April 1821 n°. 17 aan het Departementvan Binnenlandsche Zaken en Waterstaat om consideratien en advijs terenvoyeren een request van Nicolaas Van der Ee, wonende te Zeijst(Provincie Utrecht) daarbij te kennen gevende, dat zijne huisvrouwGerrigje Van den Berg op den 30 Maart 1821 is bevallen van harenzevenden achtereen volgenden zoon, het Uwe Majesteit behagen moge hetgevaderschap over dezen zevenden zoon aan te nemen.Volgens het berigt van den gouverneur van Utrecht, zijn de requestrant enzijne huisvrouw in de gemeente Zeijst bekend voor stille en eerlijke lieden,getrouw in de vervulling hunner maatschappelijke pligten en ouderlijkebetrekkingen. Uwe Majesteit mijne consideratien op dit verzoek vragende, moet ikevenals op vorige dergelijke requesten aanmerken, dat bij aldien erbijUwe

Majesteit geene bijzondere redenen bestaan, ten gevolge van dienstenaan Hoogstdeszelfs persoon, huis of het vaderland bewezen, om dergelijkeverzoeken toe te staan, ik om der gevolgen wil, zwarigheid moet makendaarop gunstig te advijseren, te meer, daar het mij gebleken is, dat denieuwspapieren van zoodanige gunst aan een enkele toegestaangewagende andere daardoor tot het maken van hun adres aan UweMajesteit worden uitgelokt, terwijl de gevallen dat zeven zonen zichonmiddellijk opvolgen niet zeldzaam zijn; hetgeen dan ook heeftveroorzaakt dat aan de wet van den 29 Nivose 13 Jaar geen gevolg isgegeven. Het is om de voors. redenen en onder wederaanbieding van het request endaar het al of niet toestaan van den inhoud van het adres alleen van dewelwillendheid van Uwe Majesteit afhangt, dat ik verzoek van hetuitbrengen van een bepaald advijs in dezen verschoond te mogen worden,Hoogstdezelve niet te min

eerbiedig in consideratie gevende mij temagtigen om aan Nicolaas Van der Ee te doen kennen dat Uwe Majesteitom der gevolgen wil op deszelfs verzoek niet gunstig kan disponeren,maar na zich van des suppliants zedelijk gedrag, beroep (dat vandaglooner), hooge jaren en talrijk huisgezin, verslag te hebben doengeven, aan denzelven eene gratificatie van honderd gulden heefttoegestaan en om den minister van Financien tot de uitbetaling daarvan te 57





Seijst 1995. - Dl.25 genoemde wet ook in ons land ingevoerd. Deze wet werd deZevenkinderenwet genoemd. Blijkens het advies van de ministervan Binnenlandse Zaken van 16 juni 1821 werd de wet echter niettoegepast. Bij de wet van 26 maart 1847, Staatsblad n°. 6, werd degenoemde wet uit 1805 ingetrokken. Nicolaas van Ee, ook vaak Klaas genoemd, zo staat hij ook inge-schreven in het doopboek, werd in Zeist gedoopt op 3 september1775. Hij was een zoon van Arris van Ee, in het doopboekvermeld als Aris Hendrikse van Ee, en Gerrigje van Leersum. Hijoverleed in Zeist op 28 juni 1836. Zijn vrouw Gerrigje van den Berg, ook geschreven 'van denBergh', stamde uit Maartensdijk, waar zij op 10 februari 1782werd geboren. Haar ouders waren Willem Gerritse van den Bergen Geertje Wittkamp. In de geboorteakte van haar tweede kind in1813 en ook in het doopboek wordt zij 'Homsche' genoemd. Zijoverleed in Zeist op 31 oktober

1871. Wanneer en waar Nicolaas van Ee en Gerrigje van Leersum in hethuwelijk zijn getreden, is niet bekend. Zij komen niet voor in hethuwelijksregister van de Hervormde Gemeente van Maartsendijken het huwelijksregister van de Hervormde Gemeente van Zeistvan 1786-1815 ontbreekt. In het doopboek van de HervormdeGemeente van Zeist staat bij de vermelding van de doop van Nico-laas van Ee in de kantlijn aangetekend dat op 20 maart 1804 eenextract werd afgegeven. Mogelijk is dat een indicatie. De andere kinderen uit dit gezin, zij werden allen in Zeistgeboren, waren: - Arris, geboren 5 juli 1807 en gedoopt 12 juli d.o.v., - Willem, geboren 4 september 1809 en gedoopt 17 septemberd.o.v., - Jan, geboren 2 januari 1812 en gedoopt 5 januari d.o.v., - Johannis, geboren 6 december 1813 en gedoopt 19 december 59



Seijst 1995. - Dl.25 d.o.v. In het doopboek staat Johannes. - Klaas, geboren 6 oktober 1815 en gedoopt 8 oktober d.o.v., -  Gerrit, geboren 9 maart 1819 en gedoopt 14 maart d.o.v., - Maria, geboren 5 januari 1823 en gedoopt 12 januari d.o.v. en -  Hendrik, geboren 27 februari 1825 en gedoopt 6 maart d.o.v. Op zestienjarige leeftijd, 4 juni 1837 's middags om drie uur,overleed Willem Frederik van Ee in zijn ouderlijke woning in deKroost, genummerd 168. Hij werd begraven, 3e rang, in een huur-graf op de Oude Begraafplaats aan de Bergweg. Van verschillende broers van Willem Frederik wordt een signale-ment gegeven in het inschrijvingsregister voor de nationale militie.Hierdoor kan men een idee krijgen hoe hij er kan hebben uitge-zien.De beschrijving van zijn broers luidde: -   Arris: rond aangezicht, rond voorhoofd, grijsachtige ogen,spitsachtige neus, grote mond, ronde kin, bruin haar en bruinewenkbrauwen. -  Willem: rond

aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, korteneus, middelmatige mond en kin, bruin haar en bruine wenk-brauwen. - Jan: rond aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus,grote mond, ronde kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen. -   Klaas: langwerpig aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen,dikke neus, gewone mond, ronde kin, bruin haar en bruinewenkbrauwen. -  Gerrit: rond aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, korte endikke neus, gewone mond, ronde kin, blond haar en blonde wenk-brauwen. 60















Seijst 1995. - Dl.25 Op 12 juni 1995 heeft de gemeenteraad de toegangsweg vanaf dePanweg naar het nieuwe zwembad de naam Badmeester Schenkpadgegeven. Schenk vervulde zijn functie als zwemmeester van 1906tot 1933. Hij stond bekend als zeer deskundig en 'geen gemakkelij-ke baas', zoals Henk van de Heuvel hem beschreef in zijnpersoonlijke memoires. Hij vervolgt: 'Wat me altijd verwonderdewas, dat Schenk altijd precies wist in welke diepte je je mochtbegeven en als hij je toch in een te diep water vond werd je er uitgestuurd en mocht je in een week niet terugkomen'. Hoewel aanvankelijk verondersteld werd, dat er weinig of geenbelangstelling zou zijn van vrouwen voor de zwemplaats, bleek alspoedig het tegendeel. Daarom volgde er op 27 maart 1907 al eenwijziging van het reglement, waarbij de dames op werkdagen van's-morgens elf tot 's-middags drie uur mochten zwemmen. In depraktijk was dit blijkbaar niet zo'n

verbetering. Op 23 mei 1925stond er een ingezonden stuk in de Zeister Courant van enigezwemsters, die zich er over beklaagden, dat de heren na afloopvan hun dagelijkse bezigheden iedere avond konden zwemmen,terwijl zij die overdag door werkzaamheden op kantoor, school ofandere instellingen belet waren, zich dit genot geheel moesten ont-zeggen. De emancipatie begon te werken in Zeist. Toch duurde het nog tot 1935 voor er verandering in de zwem-tijden voor de dames kwam. Toen waren de maandag- en donder-dagavonden beschikbaar voor de heren en de dinsdag- en vrij-dagavonden voor de dames. Op 9 januari 1919 werd door een wijziging van het reglement voorde openbare zwemplaats de eerste stap gezet voor gemengdzwemmen. Jongens beneden de leeftijd van 9 jaar mochten, mits 67



Seijst 1995. - Dl.25 00 De zwemplaats Blikkenburg met zwemnieester Schenk op de loopplank, ca. 1917. (Van de Poll-Stichting)





Seijst 1995. - Dl.25 o 'm De zweminrichting Blikkenburg in de jaren dertig. Op de achtergrond de Brouwerij. (Van de Poll-Stichting)





Seijst 1995. - Dl.25 Op 19 augustus j.1. is het nieuwe zwembad Dijnselburg geopenden ongetwijfeld zullen velen, via het Badmeester Schenkpad, deweg er heen vinden. Bronnen -Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs.109, 116 en 118; Gemeentearchief Zeist -Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nrs. 46, 47, 59, 67, 87, en 90; Gemeentearchief Zeist -Archief van de dienst openbare werken van Zeist, nr.85; Gemeentearchief Zeist -Henk v.d. Heuvel, Oud Zeist (met persoonlijke memoires) p.18, zp.zj. -D. van Ballegooyen...., Saterskop of heilige Hermandad? p.131, Zeist 1993 -Zeister Courant 1925; Gemeentearchief Zeist -Nieuwe Zeister Courant 1959 en 1967; Gemeentearchief Zeist -Verslag van den Toestand der gemeente Zeist over het jaar 1905; Gemeentearchief Zeist EEN DOOSJE UIT HET BEGIN VAN DEZE EEUW door J.C. Mollen-Hengeveld Bij het sorteren van de post in juni j.1. bevond zich een

pakketjeuit Denemarken. Nieuwsgierig maak ik het open en uit het pakjekomt een houten doosje te voorschijn voorzien van een eenvoudigeversiering. Het deksel is voorzien van een ingelegde vlinder-figuurwaarbij gebruikt gemaakt is van verschillende houtsoorten.Aan debinnenkant van het deksel bevindt zich een klein wit plaatje,waarop de tekst 'Camp de Zeist', 1914-1918 is geschreven. Eenbegeleidende brief van het Museet Pa Koldinghus uit Koldingvermeldt, dat het doosje op een zolderkamertje in Jutland is 72



Seijst 1995. - Dl.25 Houten doosje met aan de binnenzijde van het deksel de tekst 'Camp de Zeist1914-1918' gevonden. Wat is nu de geschiedenis van dit doosje? Toen in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het Belgische Leger door het Duitse Leger verslagen werd, zijn er 30.000 Belgische militairen naar Nederland uitgeweken. Het gevolg was, dat de Nederlandse Regering deze militairen moest interneren, waarvoor kampen werden ingericht, op de toendertijd uitgestrekte heidevelden tussen Zeist, Woudenberg en Soest. Het 'Kamp van Zeist' was weer verdeeld in twee kampen, n.I. Kamp I bestaande uit 28 barakken, w.o. 1 kantine, 2 kleine scholen, een bioscoop en een kerkje. Kamp II had 30 barakken, w.o. 1 kantine, een bibliotheek en een postkantoortje. De barakken hadden afmetingen van 52 bij 13 meter. Het leven was er voor de geinterneerden niet gemakkelijk. 73











Seijst 1995. - Dl.25 Amersfoort waardoor de Woudenbergse Straatweg is lopende, gelegen teZeijst met de bepotinge en beplantinge daarop staande. Bestaande uit191 zware beukebomen en 66 mindere eiken, iepen en beukebomen,benevens een eikenwal langs de Watercourse of waterloop, beginnendeaan de Dwarsweg achter de Dorpstraat (= Jufferstraat, Rh) vanZeijst tot den Ouden Amhemseweg. Strekkende gezegde Laan uit hetRondeel van Zeijst tot aan den Ouden Amhemseweg. Hebbende eenlengte van 370 el en met de Woudenbergse Straatweg een breedte van40 ellen [...].'In de 19e eeuw was Het Rond het marktplein van het dorp. Jacob van Calker verkocht het vorengenoemde herenhuis met dedaarachter gelegen tuin in 1807 als executeur van de boedel vanLodewijk CorneUs van Laer, overleden in 1801, diens echtgenoteAntonia Anna Verbeek was al in 1793 vooroverleden, aan Aelbertvan Meurs van

Vollenhove voor 10.000 gulden. Voor die tijd werd het huis verhuurd. Vorige bewoners waren 'DeHeer Buijssant' van 1791 tot 1796, 'Mejuffrouw A. Kuhn' van 1797tot 1807 (Alijda Kuhn kwam in augustus 1797 uit Schoonrewoerd envertrok in maart 1807 naar Maarssen), daarna tot 1 november 1808achtereenvolgend 'De Heer Van Bronckhorst' en 'De Heer Thee-sing'. Na hem ging Van Meurs van Vollenhove zelf het herenhuisbewonen. De grond en het recht van grondhuur van dit perceel gelegen aande 'Zuiderhoek van het rondeel' werd 'm 1819 geschat op 720gulden. Het stuk grond was in 1804 in grondhuur uitgegeven aanVan Meurs van Vollenhove. WaarschijnHjk huurde hij ook hetherenhuis en werd het door hem onderverhuurd. Aan grondhuurmoest in 1817 nog 40 gulden per jaar worden betaald aan deeigenaar van de grondheerlijkheid van de Zeisterstraat.Van Meurs van Vollenhove overleed in 1817. Hij werd begraven

ophet kerkhof bij de Oude Kerk van Zeist. Zijn grafkelder is de enigedie gespaard bleef bij de ruiming van het oude kerkhof tussen 1911en 1913. 78







Seijst 1995. - Dl.25 artpark, het eind 1876 / begin 1877 aangelegde 'Overbosch' van hunbuiten, in het hart van Zeist een markant punt. Het buiten aan Het Rond had circa 1880 een grootte van bijna 70are. Men was er in geslaagd door aankoop de tuin uit te breidenmet een groot gedeelte van de tuin van de buitenplaats Beek enRoyen van Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeye en dooraankoop van verschillende eigenaren met een zevental huizen in de2e Dorpsstraat, waaronder het herenhuis 2e Dorpsstraat 54, dateveneens deel heeft uitgemaakt van Beek en Royen. Het gebied be-grensd door de Lageweg, Het Rond en de 2e Dorpsstraat tot aande Laan van Beek en Royen was eigendom van de WaUcarts.De drie huizen die het dichtst bij het herenhuis stonden, lieten zijslopen. Het herenhuis was oorspronkelijk in een sobere classicistische stijlopgetrokken en vertoonde enige geUjkenis met het in 1818 gebouw-de 'Buitengoed

Lommerlust' aan de Utrechtseweg van GerardWernard van Beest.^ Naderhand werd het huis aan Het Rondenkele keren verbouwd en in eclectische trant verfraaid. Daarbijverhuisde de ingang aaar de voorgevel, kreeg de kroonhjst eenattiek en verrees een dakhuis in het schilddak boven de koepelka-mer. Het huis werd ook naar achteren uitgebreid. De verbouwingenvonden plaats in 1846/1847 en in 1866. Foto's uit circa 1905 - het pand stond toen leeg en te koop -latenzien dat de gevels werden afgesloten door een kroonhjst met eenattiek. In het fries van de kroonlijst waren rijk gesneden consoles envensterbekroningen aangebracht. De vensters waren gevat in eenvou-dig gedetailleerde omlijstingen, die per venster-as verschilden. Uit de(oorspronksHjk zesruits) schuiframen waren de roeden op datmoment reeds grotendeels verwijderd. De voordeur, links in devoorgevel, was bereikbaar door middel van een zeven treden

tellendtrapbordes met rijk versierde gietijzeren leuningen.Het dakhuis was voorzien van gekoppelde rondboogvensters. Opval-lend van vorm waren de drie boven elkaar gelegen vensters in de 81



Seijst 1995. - Dl.25 Het bulten van de dames Walkart circa 1905 (Gemeentearchief Zeist). linker zijgevel, waarachter zich kenneUjk het trappehuis bevond. Van burgemeester en wethouders verkreeg G.L. Walkart in 1855vergunning voor het plaatsen van een ijzer hekwerk, zowel voor('langs de gracht voor hetzelve gelegen') als naast zijn huis. Hetcollege was van mening dat er in de Dorpsstraat genoeg ruimteoverbleef voor het voetpad. Hij werd wel verplicht een met klinkersbestraat voetpad aan te leggen. 82





















Seijst 1995. - Dl.25 juffer' van de weduwe Van Laer, het levenslange vruchtgebruik,waarvan deze in 1873 afstand deed. Bij de verkaveling van de buitenplaats Veelzigt kochten de damesWalkart in 1875 en 1876 de aan de Maurikstraat gelegen tuin-manswoning, bakhuis, oranjerie, stal en koetshuis plus het binnenter-rein van de buitenplaats, dat een uitgang naar de Montaubanstraathad. Vanaf 1894 werd de oranjerie ingebruik als volkszaal. Dit bezitgrensde aan de zijde van de Kerkweg aan hun 'Overbosch'. Een verkoopvoorwaarde in 1873 was, dat de vrije loop van dewatercource van Zeist, die langs de Slotlaan liep, niet mocht wordenbelemmerd of gehinderd. Toch ziet men dat daarna gedeeltenwerden gedempt. Op een kaart uit 1873 is de Watercource vanZeist nog als een rechte loop aangegeven, zoals ook is te zien opde reeds meerdere malen genoemde kaart van 1802 en de kadastra-le kaart van 1832. Op een kaart van

Zeist van J.W. Eversz. uitcirca 1885 is het gedeelte van de Watercource die deel uitmaaktevan de overplaats van Middenhoeve, gedempt. Het door hen gekochte bos met de tuinen lieten de dames Walkartveranderen in een park; terwijl bij de verkoop juist was geadver-teerd met de mogeUjkheid tot bouw van villa's. 'Onze bezoekerszullen zeker met eenige verrassing de schoone verandering opmerken,die het terrein der dames Walkart, links van de Donkere Laan, in denafgeloopen winter ondergaan heeft. In de plaats van een bouwvalligenen verwaarloosden koepel te midden eener woestenij van struiken, zietmen nu een geregelden aanleg met op- en afgaande grond waterpartij,beplanting wat het geheel tot eene aangename wandeling zal maken.En in allen geval voor de voorbijgangers een schoon gezicht oplevert.Vele handen vonden dezen winter aan dit werk te doen. 't Zou onsverwonderen, wanneer deze aanleg niet door

een verbouw van 't aande Dorpsstraat gelegen perceel gevolgd werd. Aan een goed en kapitaalhuis behoort een goede en kapitale deur.', aldus de Weekbode vanzaterdag 21 april 1877. Copijn vermeldt in zijn rapport aan de 92





Seijst 1995. - Dl.25 Het kinderhuisje van de familie De Geer in het Wall<artparl( circa 1895 (Gemeentearchief Zeist). midden van de voorgevel tussen de twee ramen. Boven de deur iseen driepas aangebracht. Boven in de voorgevel zit een klein rondvenster met een vierpas. Tussen de deur en het raampje in detopgevel zit nog een decoratieve band. De top van de gevel werdvroeger bekroond met een kruisbloem en de daklijsten waren bezetmet hogels. Het dak was voorheen met paimen gedekt.Oorspronkelijk stond de tuinkoepel op een kleine heuvel midden inhet park. Op advies van Copijn werd dit gedeelte van het parkafgegraven. Uit de raadsnotulen van 9 maart 1905 bhjkt dat heteerst in de bedoeling lag dat de koepel verkocht zou worden, maardat hij op aanraden van Copijn verplaatst werd. Hij kreeg eennieuwe plaats in de westhoek van het park, waar hij in 1940 nogaanwezig was. Poortman wilde de koepel ook uit het

park verwijderen. 'De wan-den ervan zullen spoedig met allerflei] schrifturen en namen bedekt 94



Seijst 1995. - Dl.25 95







Seijst 1995. - Dl.25 eigenaresse van het huis was. Een 20 jaar later werd het huis mede-bewoond door Georg Ludwig Westphal, een zadelmaker. In 1860was het pand gesplitst in twee aparte woningen. In een deel woon-de nog steeds Westphal en in het andere deel de wagenmakerGerrit Uitman. De waarde van de inrichting van de beide woningenwerd in 1860 voor de personele belasting geschat op 250 respectie-velijk 200 gulden. In 1870 werd het bewoond door de weduwe AnnaCatharina Vermeulen-Servaas, winkeherster; daarna door HendrikJan Uiltjes, huisknecht, en van 1877 werd het pand gehuurd doorW.J. Reesink, kamerbehanger, die er tot 15 september 1905 zijnzaak dreef. Reesink betaalde in 1877 52 gulden huur per jaar. In het laatstejaar dat hij het huis bewoonde, betaalde hij nog steeds maar 1gulden per week. In de vergadering van de gemeenteraad op 28 juh1905 werd dan ook opgemerkt dat hij door de

dames Walkart wasverwend en dat voor die prijs zelfs geen arbeiderswoning te krijgenwas. Het raadslid Ederveen noemde Reesink een 'gegoed burger, dieeen zoon op studie heeft', die best 5 gulden huur kon betalen.Ingevolge de schrifteUjke huurovereenkomst, die in het begin steedsvoor 3'/2 jaar werd aangegaan, was het de huurder verboden in devoorgevel veranderingen aan te brengen. Speciaal was in de huur-overeenkomst opgenomen dat 'de huurder of zijn huisgenooten ofzijne bedienden nimmer eenig kleed of kleeden, groote of klein, op deopenplaats achter het gehuurde huis gelegen zullen mogen uitkloppenof door andere dingen stof veroorzaken.'De andere helft van het pandbleef koetshuis. Rond 1870 was de stal in gebruik bij de logement-houder Schneider; in 1890 had A. van Wijk zijn stalhouderij hiergevestigd en het laatst W.F. Smits Jr. Nadat de huurders het pand hadden verlaten, heeft het nog dienstgedaan

als bureau voor de afdeling Gemeentewerken.Het huis werd in 1906/1907 afgebroken in verband met de bouwvan het nieuwe raadhuis. Het raadslid Jan van den Brink had in1904 al gepleit voor de sloop van de woning en de stal, omdat hetreeds lang genoeg een ergenis was geweest voor het publiek. 98











Seijst 1995. - Dl.25 van een bouwkundige verwacht, maar niet van een tuinarchitect.Copijn stelde verder voor op de helling van het rond onder delinden grote keien of zwerfblokken neer te leggen. Die stenen bo-den dan gelegenheid tot het planten van rotsplanten. Aan deparkzij de wenste hij de grote bomen te behouden, omdat menvandaar uit, indien er zitbanken werden geplaatst, een mooi uitzichthad op Het Rond. De gemeenteraad stemde in met Copijns voor-stel. De overige onroerende goederen in Zeist had 'MejonkvrouweWalkart' gelegateerd aan de diaconie van de Nederlands Hervorm-de Gemeente van Zeist. Haar wens was dat het onroerend goedzolang mogelijk onverkocht zou bhjven en aan protestantse famiheszou worden verhuurd. De waarde werd in 1904 in eerste instantie geschat op 89.500gulden. De buitenplaats met oranjerie, tuiimianswoning, erf en grondaan gelegen aan Het Rond werd daarbij geschat op 37.500

gulden.De stalling, koetshuis, woning en grond aan de 2e Dorpsstraat, hoekHet Rond tot aan de Jufferstraat werd getaxeerd op 21.000 gulden.Omdat geen rekening was gehouden met de grote vraag naar bouw-terreinen in Zeist in de afgelopen jaren, vond er een herschattingplaats. Voordien behoefde bij de taxatie van buitenplaatsen niet devraag gesteld te worden of er een deel van zou kunnen wordenaangelegd tot bouwterrein. De waarde werd vastgesteld op 154.495gulden. Herman Meerdink die in de laatste jaren de administratie over haargoederen had gevoerd, werd door de kerkeraad tot beheerderbenoemd. Haar huis aan Het Rond, genummerd 2e Dorpsstraat 30, werd ver-huurd aan ene Van Verre, maar tenslotte in 1909 voor een bedragvan 27.000 gulden verkocht aan Cornehs Prince in Driebergen. Hijverkocht de grond een jaar later aan de gemeente Zeist in verbandmet de bouw van een nieuw postkantoor, waarvoor het

meer daneen eeuw oude herenhuis in dat jaar door hem moest worden ge-sloopt. 103
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